
  

 
 

 



 

 11 من 1 صفحة
 

 لمكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد الخطة االستراتيجية ل
 وتوعية الجاليات بمحافظة عنيزة

 هـ 4114-4113 

 

 مقدمة
خاً أهمية وترسيمن واستشعاراً لما للتخطيط  الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد لوزارةتماشياً مع الخطة االستراتيجية 

بالمكتب  لتطوير العمل بمحافظة عنيزة يسعى المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجالياتلمفاهيم العمل المؤسسي، 

 مسيرة إنجازات ونجاحاتويطور يدعم بما هـ،  4113وحتى  4114للثالث سنوات القادمة  من خالل وضع خطة استراتيجية

 .ألهداف المتفق عليهايحقق التكامل بين جميع أقسام وإدارات المكتب لتحقيق الرؤية والرسالة واالمكتب و

ولذلك بدأ العمل في دراسة وتحليل البيئة للخطة االستراتيجية كخطوة أولى في سبيل تحديد النقاط الرئيسية للخطة االستراتيجية 

هي المسار الذي يصبو الجميع للعمل من خالله من أجل الوصول إليها  وصوالً إلى صياغة رؤية ورسالة وأهداف تكون

وتحقيقها والذي لن يتم بالشكل الصحيح دون تكاتف جميع أقسام وإدارات المكتب وجميع منسوبيه والعمل على قلب رجل 

 .واحد لتحقيق األهداف

 

 االستراتيجية التشخيص للخطة. أوال

 1111 – 1111دراسة وتحليل البيئة للخطة االستراتيجية 

قام فريق التخطيط بعقد عدد من اللقاءات لجميع منسوبي المكتب لتوضيح المفاهيم الرئيسة للتخطيط االستراتيجي وتوضيح 

لمستقبلية مع ا أهمية التكامل بين جميع إدارات وأقسام المكتب لتحقيق أهداف مشتركة تصل بالمكتب لتحقيق رسالته ورؤيته

ارسال مجموعة من االستبيانات لمنسوبي المكتب لتحليل الوضع الراهن للمكتب وتحليل بيئة العمل وتم عقد مجموعة من 

اللقاءات مع أقسام المكتب المختلفة بحضور جميع المستويات اإلدارية باألقسام لمناقشة بعض النقاط الخاصة ببيئة العمل، 

 .لسياسات والخطط السابقة الموجودة بالمكتبكما تم دراسة اللوائح وا

 :وبناًء على تحليل البيانات ونتائج االستبيانات واللقاءات التي تم عقدها قام فريق التخطيط بإعداد التحليل الرباعي كما يلي

  



 

 11 من 2 صفحة
 

 :SWOT  الرباعي تحليلال
 

سواء كانت داخلية أو  للمكتبنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات  أبرز على تحديد SWOTتعتمد طريقة التحليل 

نة التخطيط بالمكتب وعرضها على نموذج التحليل الرباعي ومناقشته مع أعضاء لجبإعداد  التخطيطوقام فريق  ،خارجية

حالياً  الموجودة الخطة بما يحقق استغالل نقاط القوة وعالج نقاط الضعف عناصر بحيث يتم بناء ،مجلس اإلدارة للموافقة

التي تبينت من خالل تحليل البيئة واالستبيانات والمقابالت  فادة من الفرص ومواجهة التهديداتواالست المكتبداخل 

 .واالجتماعات

 W -نقاط الضعف  S –نقاط القوة 

(S1)  وجود عالقة عمل جيدة بين أغلب الموظفين في

 .إدارات وأقسام المكتب
(S2) وجود عالقة عمل جيدة بين المدراء والموظفين. 
 (S3)  تعدد برامج المكتب وتنوعها لجذب شرائح مختلفة

 .من المجتمع
(S4)  المعرفة الجيدة لمنسوبي المكتب بأهداف المكتب

 .واالقتناع بهم
(S5) ساب والتعاونوجود حس االحت. 

 

((W1  ضعف التسويق والدعاية والعالقات العامة ألنشطة

 .وعدم وجود خطة تسويقية شاملة للمكتب وبرامج المكتب
(W2)  عدم دراية عدد من الموظفين عن برامج وإنجازات

 .جميع الوحدات بالمكتب
(W3)  عدم تفعيل الوصف الوظيفي وتوزيع المهام

 .والمسؤوليات الوظيفية
(W4)  عدم وضوح إجراءات العمل والرؤية المستقبلية للمكتب

 .لبعض الموظفين
(W5) ضعف التواصل بين المستويات اإلدارية المختلفة. 
(W6) واألقسام وتداخل المهام  ضعف التكامل بين اإلدارات

 .والصالحيات
(W7) عدم وجود نظام واضح للحوافز والمكافآت والترقيات. 
(W8) ضعف البرامج التطويرية والتدريبية لمنسوبي المكتب. 
(W9)  التقييم للموظفين وعدم وجود تقييم للبرامجعدم تفعيل. 

 (W10) التداخل والتكرار بين البرامج. 
(W11) عدم وجود مدير تنفيذي بشكل دائم. 
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 T –التهديدات  O -الفرص 

(O1)  (.الغير ربحي)اهتمام الدولة بتنمية القطاع الثالث 
(O2) اهتمام الدولة بتشجيع العمل التطوعي. 

 (O3) اهتمام الدولة بزيادة مشاركة المرأة في سوق

 .العمل
 (O4) إمكانية التوسع في الوسائل االلكترونية لزيادة

 .المستفيدين محليا ودولياً 
 (O5) وجود شرائح تسويقية مختلفة يمكن استهدافها. 
(O6) التعاون داخل المجتمع وجود فرص للشراكات و

 .مع الجهات الخيرية وغير الخيرية
(O7)  إمكانية االستفادة من الخدمات التطوعية في

 .المجتمع
(O8)  إمكانية التوسع في الدعوة بلغات أكثر، وتعليم اللغة

 .العربية لغير الناطقين بها

(T1)  ارتفاع المصروفات بسبب زيادة األسعار وضريبة القيمة

 .المضافة
(T2) ضعف الموارد المالية. 
(T3) قلة عدد الدعاة بغير اللغة العربية. 
(T4) ضعف الحضور لبعض البرامج. 
(T5) انخفاض أعداد المقيمين خاصة األسر. 
(T6) سعودة الوظائف في مجال تعليم القرآن. 
(T7)  بحثاً عن فرص ذات عائد أكبر الموظفينتسرب. 
(T8) عالناتصعوبة التوسع في الدعاية واإل. 
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 :الرسالة والرؤية

 

لتوضيح مفهوم  المكتب جتماعات مع اإلدارة العليا ورؤساء أقسامقام فريق التخطيط بعقد مجموعة من ورش العمل واال

االستراتيجية للجمعية خالل الثالثة سنوات القادمة لالنطالق في صياغة الرسالة والرؤية  المحاورالرؤية والرسالة وتحديد 

الرؤية والرسالة السابقة للجمعية، كما تم تعبئة استبيان لمحددات الرسالة والرؤية بمشاركة منسوبي  وتم استعراضللجمعية، 

ة، وفق النظرة المستقبلياعات لصياغة الرسالة والرؤية من المستويات االدارية المختلفة وأخيراً تم عقد االجتم المكتب

 .عرضها على مجلس إدارة الجمعية وتم االعتمادو

 الرؤية: 

 

ى ول هللا تعالالمجتمع المطمئن هو المجتمع اآلمن وتحقيق األمن يأتي من إخالص العبادة هلل وحده ال شريك له مصداقاً لق

ْهتَُدونَ " ئَِك لَهُُم اأْلَْمُن َوهُم مُّ  ".الَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَْلبُِسوا إِيَمانَهُم بِظُْلٍم أُولََٰ

وحتى يتحقق األمن علينا أن ندعو إلى هللا وأن ننشر العلم وفق ميراث النبوة مصداقاً لقول رسولنا الكريم صلى هللا عليه وسلم 

 ".األنبياء، إن األنبياء لم يورثوا ديناراً وال درهماً إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر إن العلماء ورثة" 
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 الرسالة: 

 

 :المكتبتحليل رسالة 
 

وة ومعالجة لتوظيف نقاط الق التي تسعي الجمعية من خاللهااالستراتيجية هي المحاور تم تحليل رسالة الجمعية وتقسيمها إلى 

الجمعية وامكاناتها رسالة ديدات من خالل أهداف واضحة تتوافق مع نقاط الضعف في ظل استغالل الفرص وتجنب الته

 .المنشودةللوصول إلى الرؤية  الحالية والمستقبلية

  :الهدف

 .تحقيق سعادة المجتمع باألمن واالطمئنان في الدنيا واآلخرة

  :الوسيلة

الدعوة إلى هللا على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة وفق الكتاب والسنة وبناء مجتمع صالح على عقيدة سليمة  .4

 .بعيداً عن االنحراف واألفكار الضالة
 .وغير المسلميناإلبداع في أساليب الدعوة للمسلمين  .2
 .لمواكبة التطور( المالية والبشرية والتقنية)التجديد في الموارد  .3
 .التميز في بيئة العمل الداخلية والخارجية وجذب المستفيدين داخلياً وخارجيا لتحقيق األهداف بفاعلية .1

 

 تحقيق سعادة مجتمعنا بالدعوة إلى هللا بمنهج نبوي: 

 (أدعو إلى هللا على بصيرة أنا ومن اتبعنيقل هذه سبيلي )هللا عز وجل قال 

o  الدعوة إلى هللا هي السبيل للوصول إلى السعادة اإليمانية من خالل تعريف المجتمع بالقيم اإلسالمية

وتوجيههم لصحيح الدين والبعد عن األفكار الضالة المنحرفة باتباع منهج هللا عز وجل ورسوله السمحة 

الدعوة إلى هللا بالحكمة والموعظة الحسنة وتصحيح المفاهيم المغلوطة  المصطفى صلى هللا عليه وسلم في

 .ونشر األخالق والقيم بما ينعكس إيجاباً على المجتمع وأفراده

 أساليب إبداعية 

o  التجديد المستمر في أساليب وبرامج الدعوة إلى هللا بما يتناسب مع االختالفات البشرية والثقافية والتعليمية

 .في المجتمع
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 وارد متجددةم 

o  التجديد في أساليب الدعوة ال يتحقق بدون التجديد المستمر في الموارد البشرية وغير البشرية وهو ما

 .يسعى إليه المكتب لتطوير موارده بما يخدم الدعوة ويحقق الرسالة

 بيئة متميزة جاذبة 

o ادة يب بما يحقق أقصى االستفالبيئة المتميزة الجاذبة هي التربة الخصبة لتنمية وتطوير الموارد واألسال

 .القصوى لجميع األطراف ذات العالقة بالمكتب والتي تشمل جميع منسوبي المكتب وجميع المستفيدين

 

 :األهداف االستراتيجية

 

التي  األهداف االستراتيجية الرئيسة تمت صياغةدراسة الخطط واألهداف السابقة للمكتب و رسالة الجمعيةالبناًء على تحليل 

التي سيبنى عليها األهداف التفصيلية وهي األهداف ، ـه 4113-4114االستراتيجية  سيتم تضافر الجهود لتحقيقها خالل الخطة

 :على أرض الواقع وهي هاذيتنفيتم التي ينبثق منها البرامج واألنشطة التي 

 

 .دعوة غير المسلمين للدخول في اإلسالم وتصحيح المفاهيم المغلوطة عنه  -4

 .المسلمين الجدد وتعليمهم أصول الدينرعاية  -2

 .تبصير المسلمين بأمور دينهم وربطهم بمنهج السلف الصالح -3

 .نشر العلم النافع وتأهيل طلبة العلم وتحقيق االكتفاء من الدعاة -1

 .رعاية الشباب وحمايتهم من التطرف والفكر الضال -5

  .تحقيق أهداف المكتب تطوير بيئة العمل وتنمية الكوادر وتوظيف التقنيات الحديثة في -6

 .تنمية الموارد وتحقيق االستدامة المالية -7

 .تنمية الشراكات الفعالة مع األفراد والمنظمات -8
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 :األهداف التفصيلية

 

رؤساء األقسام ومنسوبيهم بتقسيم األهداف االستراتيجية إلى مجموعة من األهداف التفصيلية والتي تم صياغتها بشكل واضح وقابل قام فريق التخطيط بمشاركة 

لمدة اللتحقيق والقياس ومحدد بوقت زمني، وتم تحديد مؤشرات القياس الخاصة بكل هدف تفصيلي، وتم تحديد المستهدف الخاص بكل هدف وتوزيعه على 

 .للخطة االستراتيجيةالزمنية 

 :والجداول التالية توضح االهداف التفصيلية ومؤشرات القياس والمستهدفات لكل هدف االستراتيجي

 

 1443 1442 1441 المسؤول القسم الهدف التفصيلي

 1,000 1,000 1,000 قسم الجاليات سنوياً.محل تجاري للدعوة إلى هللا ( 4,000)زيارة 

 300 250 200 قسم الجاليات جديد.مسلم ( 300)وصول عدد المسلمين الجدد إلى 

 14 14 14 قسم الجاليات سنوياً.مستشفى ومستوصف بالدروس والزيارات والمسابقات ( 41)تغطية 

 100 100 100 قسم الجاليات .أسرة سنوياً بالدعوة إلى هللا( 400)مشاركة 

 20 20 20 قسم الجاليات فيها.شركة ومؤسسة سنوياً للدعوة ( 20)زيارة 

 5 5 5 قسم الجاليات . عامة لنشر الدعوة وتوزيع الكتيبات لدعوة الجالياتمهرجانات ومحافل ( 5)المشاركة في 

 1,000 1,000 1,000 قسم الجاليات سنوياً.كتيب دعوي للجاليات ( 4,000) توزيع

 18,000 14,000 11,000 قسم الدعوة اإللكترونية مسلم جديد سنويا 48,000 الوصول الى عدد

 200 200 200 القسم النسائي مسلمة جديدة سنوياً  200دخول عدد 

 1,000 1,000 1,000 القسم النسائي مستفيدة عن اإلسالم سنوياً  4000تعريف عدد 
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 1443 1442 1441 القسم الهدف التفصيلي

 17,100 12,880 9,900 قسم الدعوة اإللكترونية من المسلمين الجدد 47,400الوصول إلى اكتمال تعليم عدد 

 200 100 50 قسم الدعوة اإللكترونية المتميزين من المسلمين الجدد كدعاة لاللتحاق بالجامعاتمن  200الوصول إلى تسجيل عدد 

 200 200 200 القسم النسائي مسلمة جديدة سنوياً  200تأهيل عدد 
 

 

 1443 1442 1441 القسم الهدف التفصيلي

 4,000 3,600 3,300 قسم الجاليات .درس لتصحيح العقيدة ونشر السنة سنوياً ( 1,000)تنفيذ عدد 

 2,850 2,850 2,850 النسائيالقسم  مسلمة باإلسالم الصحيح عقيدةً وعبادةً سنوياً  2,850 تعليم وتوعية عدد

 200 190 176 القسم النسائي مستفيدة من مسابقة كنز رمضان 200الوصول إلى عدد 

 10,000 7,000 5,400 القسم النسائي مستفيدة للمحاضرات 40,000الوصول إلى حضور عدد 

 10,000 9,000 7,900 القسم النسائي مستفيدة للدروس 40,000 الوصول إلى حضور عدد

 20,000 15,000 10,000 القسم النسائي (ملتقيات -لمسة  -طموح  -ارتقاء  -دوحة )أم وفتاة في برامج المكتب  20,000الوصول إلى مشاركة 
 



 

 11 من 9 صفحة
 

 

 

 1443 1442 1441 القسم الهدف التفصيلي

 100 70 50 القسم العربي مسجد في عنيزة 400 محاضرات وكلمات في عدد الوصول إلى تقديم

 15 15 15 القسم العربي كتاب ورسالة من خالل الدورات والدروس واأليام العلمية سنوياً  45شرح عدد 

 5 0 0 القسم العربي كتب علمية 5الوصول إلى طباعة 

 50 50 50 قسم الجاليات سنوياً.حافظ ( 50)تحفيظ جزء عم إلى 

 50 50 50 قسم الجاليات سنوياً.قارئ ( 50)تعليم قراءة القرآن إلى 

 4 4 4 قسم الجاليات سنوياً.مجاالت علمية ومهارية ( 1)تطوير الدعاة الرسميين في 

 40 40 40 قسم الجاليات .داعية متعاون جديد للدعوة إلى هللا سنوياً ( 10)تأهيل عدد 

 200 200 200 قسم الجاليات سنوياً.طالب في حلقات القرآن ( 200)انتظام 

 50 50 50 قسم الجاليات سنوياً.ممن يتقنون اللغة االنجليزية لتخريجهم معرفين باإلسالم  متعاونا ً( 50)تأهيل 

 20 20 20 قسم الجاليات الدعوية.في الدعوة إلى هللا سنوياً عن طريق الحقيبة  متعاوناً ( 20)مشاركة 

 5,000 3,000 1,500 قسم الدعوة اإللكترونية حول العالم معرفين باإلسالم 5,000الوصول إلى تأهيل 

 250 250 250 القسم النسائي مستفيدة للدورات سنوياً  250حضور عدد 
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 1443 1442 1441 القسم الهدف التفصيلي

من الشباب مناسك العمرة سنوياً  450تأدية عدد   150 150 150 القسم العربي 

شاب فريضة الحج سنوياً  400تأدية عدد   100 100 100 القسم العربي 

سنوياً شاب في اإلقالع عن التدخين والشيشة  25 مساعدة عدد  25 25 25 القسم العربي 

شباب في اإلقالع عن المخدرات سنوياً  5مساعدة عدد   5 5 5 القسم العربي 

شاب على فريضة الصالة 50 محافظة عدد  100 70 50 القسم العربي 

واالجتماعيةشاب في األعمال التطوعية الدعوية  45مشاركة عدد   15 15 15 القسم العربي 

(ودق -أقواس  -غراس )مهارياً من الفتيات دينياً ودعوياً و 200الوصول إلى تأهيل عدد   200 150 78 القسم النسائي 

خريجة من خالل برامج المكتب 50الوصول إلى بناء وتطوير مهارات   50 40 30 القسم النسائي 

فتاة من خالل برامج المكتب سنوياً  700,4بناء وتطوير مهارات  النسائيالقسم    1,700 1,700 1,700 

مركز )فتاة(مبادرة ستكمال ا النسائيسم الق   50%  50%   
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  %60 %40 إدارة المكتب استكمال كافة إجراءات الموائمة مع نظام الحوكمة

  %60 %40 إدارة المكتب إعداد وتطوير جميع اللوائح والسياسات واإلجراءات

  %40 %60 إدارة المكتب وتطوير وتفعيل نماذج الوصف الوظيفي لجميع وظائف المكتبإعداد 

 %20 %20 %20 إدارة المكتب من منسوبي المكتب سنوياً  %20تقديم برامج تدريب وتطوير لنسبة 

 %100 %100  إدارة المكتب وضع وتفعيل وتنفيذ خطة توظيف سنوية

  %60 %40 إدارة المكتب كافة مراسالت وإجراءات العمل والتواصل داخل المكتب أتمتة

 1 1 1 إدارة المكتب عقد اجتماع سنوي لجميع منسوبي المكتب للتعريف بإنجازات المكتب

 4 4 4 إدارة المكتب عقد اجتماعات ربع سنوية لرؤساء األقسام لتبادل االفكار وتطوير العمل

%50 المكتبإدارة  وتفعيل قسم التسويق والعالقات العامةإنشاء   50%   
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 2,000,000 2,000,000 2,000,000 إدارة المكتب سنوياً  لاير 2,000,000بقيمة  تحصيل اإليجارات

 9,000,000 9,000,000 9,000,000 إدارة المكتب سنوياً  لاير 0,000,000بقيمة  جلب إيرادات أوقاف

 10,000,000 8,000,000 6,000,000 دارة المكتبإ سنوياً  لاير 2,000,000بقيمة  تبرعاتالزيادة 
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 10 10 10 القسم العربي أئمة مساجد في برامج دعوية أو توعوية أو اجتماعية 40 مشاركة عدد

 4 3 3 قسم الجاليات مكاتب للجاليات على مستوى المملكة لمشاركة وتطوير الخبرات( 40)زيارة 

 3,100 3,100 3,100 القسم النسائي من الطالبات والمعلمات واألمهات بالشراكة مع التعليم سنوياً  3,400مشاركة عدد 

 -رمضان  كنز -دوحة الخير )متطوعة في برامج المكتب سنوياً  50مشاركة عدد 
 (ارتقاء

 50 50 50 القسم النسائي
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 :التقارير وآلية المتابعة

 

 .على إدارة المكتب إنشاء قسم المتابعة والذي تكون مسؤوليته متابعة الخطة التشغيلية ودراسة نتائجها وتحليلها ورفع تقارير المتابعة .4

مج االبر نتائج تنفيذ على ي، ويحتولقسم المتابعة( كل شهرأيام من  5خالل أول ) بشكل شهري الخطة التشغيليةمتابعة  سال نموذجبإر يقوم كل رئيس قسم .2

 .بخصوص تقرير متابعة البرامج سم المتابعة مناقشة األقسامويحق ل ،المعتمدة في الخطة التشغيلية

ما تم و لتشغيليةا فيه مناقشة تقارير تنفيذ البرامج ومتابعة الخطةمع رؤساء األقسام ويتم ربع سنوي  مدير المكتب ورئيس قسم المتابعة بعقد اجتماعيقوم  .3

 ،توضيح كافة المعوقات الخاصة بالفترة السابقة واالحتياجات والمقترحات للفترة القادمة يتمكما  تاريخ االجتماعإنجازه خالل الفترة من أول السنة وحتى 

 .د الحاجةويتم تسجيل محاضر االجتماعات حتى يتم الرجوع إليها عن

 .من كل سنة يتضمن جميع ما تم انجازه خالل السنة 42بإرسال تقرير سنوي خالل األسبوع األخير من شهر  رئيس قسميقوم كل  .1

ومجلس اإلدارة خالل أسبوع من مواعيد استالم  مدير المكتبإلى  محاضر االجتماعات الربعيةبرفع تقارير المتابعة الشهرية و رئيس قسم المتابعة .5

 .التقارير المحددة سابقاً 

وتطوير  رتيسيمع مدير المكتب ورئيس قسم المتابعة بشكل ربع سنوي لمتابعة الخطة وتذليل المعوقات وبحث سبل  باالجتماعيقوم مجلس اإلدارة  .6

 .األعمال

 

 

 وهللا ولي التوفيق ،،،
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